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50 anys del Concili Vaticà II
El passat dia 11 s’esqueia el 50è aniversari de la l’obertura
del Concili Vaticà II. Ho haurem de tenir present en els
propers mesos. Va representar una avançada enorme per a
l’Església, va obrir portes i finestres i va deixar entrar l’aire
fresc de l’Esperit. Com Joan XXIII deia, l’Església havia de
ser una font enmig de la plaça del poble on tothom hi pogués
beure. Va ser motiu d’esperança i d’ànim per a molts
creients, va ser una alè de vida que venia a desvetllar moltes
comunitats, va ser un acte de fidelitat a l’evangeli i molts dels
seus documents i constitucions ens van ajudar a fer-nos
l’Església més nostra, més de tots... a saber viure com a
cristians enmig del món, a celebrar la nostra fe al costat
d’altres religions... en fi va ser tantes coses els Concili!
Cal que en motiu d’aquest aniversari el rellegim, el tinguem present i repassem el que
encara no hem portat a terme, s’ha quedat a mig camí o hem tornat a oblidar.

Intencions de misses
Dissabte 13: Ramona Criach (2n Aniv.)
Diumenge 14: A les 10: Família Carrera Tantiñà. A les 12: Pilar Baldellou i Trini Solà
Divendres 19: Jaume Vilatimó
Dissabte 20: Ramona Criach
Diumenge 21: A les 10: Família Carrera Tantiñà. A les 12: Maria Calm Preseguer

Tinguem en compte...
Horari de Misses: Aquesta setmana dilluns, dimarts i dimecres Celebració de la
Paraula i Comunió a les 8 del vespre. Divendres i dissabte missa a les 8 del vespre.
Diumenge a les 10 del matí i a les 12 del migdia.
Horari de despatx: Dimecres de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la tarda.
Càritas Parroquial: Dijous de 5 a 8 de la tarda.

Vida de la parròquia
Casament: S’han casat a la capella de Sant Antoni Antoni Garriga Genestós i Maria
Teresa Ruiz Soldevila.
Moltes felicitats!

Proclama matrimonial: Preparen el seu casament en David Aumatell i Molist, fill de
Josep i Teresa, natural i veí de Centelles i l’Anna Vila i Vall·llovera, filla de Jaume i M.
Lurdes, nascuda a Vic i veïna de Centelles.
Capella del Socós. Durant l’octubre cada dia a les 7 de la tarda Rosari a la capella.

Col·lectes dissabte i diumenge passats: ................................................... 308,68€

Donatiu Parròquia........................................................................................... 120,00€
Moltes gràcies!
Domund: Diumenge vinent és la Diada del Domund. Hi destinarem les col·lectes de
les misses del proper cap de setmana.

Per a pensar
És la mateixa Església?
Joan Pau II davant l’Assemblea General de les Nacions Unides (1995) va proclamar
solemnement, i tothom el va aplaudir, que ni un Estat ni una altra nació, ni una
organització internacional no té mai dret a creure que una determinada nació no sigui
digna d’existir... Una nació no necessàriament ha de tenir un estat; pot federar-se, o
confederar-se, o pot tenir àmplia autonomia regional. Però amb una condició: que
sigui en un clima de llibertat, garantida per l’exercici de l’autodeterminació dels
pobles.
Compareu aquestes paraules amb les del Portaveu de la Conferència Episcopal
Espanyola., el Bisbe Martínez Camino que fa poc dies va parlar de preocupació de
l’autodeterminació, desintegració unilateral de la unitat, actuacions moralment
inacceptables, antiga nació (espanyola)...

Podeu consultar la versió digital d’Espurna a:
http://fullcentelles.blogspot.com/ o contactar amb nosaltres a través del nostre
e-mail: fullcentelles@gmail.com

